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JARO 2012 

22.kolo 

Blatná – Kaplice 2:0 (1:0)   

Branky: Vajsová, Humpálová 
Blatná: Valí�ková – Kozáková, Honnerová, Tvrdá, Swieto�ová  ( 45.min Mlí�ková) – Prokešová, 
Ra�áková, Humpálová, Šebková – Vajsová, Velíšková 

V posledním domácím a zárove� pro Blatnou nejd�ležit�jším utkání hostily domácí hrá�ky 
favorizovanou Kaplici, která do Blatné p�ijela s jasným cílem vyhrát!. Kdo by v tomto zápase 
o�ekával klidný pr�b�h, pletl se. Od úvodního hvizdu rozhod�ího Zábranského bylo h�išt� plné 
nap�tí a bojovností. V první p�li držely na svých kopa�kách mí� více kapli�andy, které mohly 
rozhodnout utkání více než 2x, ale bu� jim v cest� stála skálo pevná obrana vedená stoperkou 
Kozákovou a nebo vynikající gólmanka Valí�ková. A tak jak bývá zvykem a pravidlem – nedáš, 
dostaneš – minutu p�ed polo�asovým hvizdem dopravila do sít� Kaplice mí� úto�nice Vajsová, 
která svým gólem do šatny strhla vedení na stranu Blatné 1:0. 
O polo�ase vyst�ídala domácí Swiet�ovou již uzdravená Mlí�ková a tak došlo ke zm�n� sestavy, na 
beka se stahla Velíšková, která nedala hostující kapitánce K�ivové ani centimetr h�išt� zadarmo. Po 
p�estávce  jakoby se role obrátila a mí� na kopa�kách z�stával blate�a�kám, které kombinovaly a 
snažily se prodrat p�es obranu hostí. Ale Kaplice i na dále bojovala a spoléhala  nejen na svojí 
nejlepší st�elkyni Jedli�kou, kterou svými výbornými zákroky bránila Honnerová nebo Kozáková a 
také na st�edopola�ku Kolá�kovou, kterou p�ísn� st�ežila Ra�áková a Humpálová, která v 80.min. 
p�idala krásnou st�elou druhý gól a tím p�ivedla pot�ebný klid na kopa�ky domácích 2:0. Do konce 
utkání se na stavu nic nezm�nilo a tak po o�ekáváném hvizdu mohla propuknout Blatenská radost 
z vít�zství a hrá�ka Humpálová mohla odejít do fotbalového d�chodu s blaženým pocitem.  
Jan Klásek (trenér fotbalistek Blatné): Dneska to byl zápas plný emocí a nerv�, ale holky ho 
zvládly na jedni�ku a tak zasloužené slavíme celkové vít�zství ve skupin�. Ale pochvalu si zaslouží 
i tým Kaplice, který je  benjamínkem sout�že. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21.kolo 

Sesterský souboj vyšel vít�zn� pro hrá�ku Blatné 

ABC Braník – Blatná  0:3 (0:2)  

Branky:Šebková, Humpálová, Vajsová 
Blatná: Valí�ková – Kozáková, Honnerová, Swieto�ová, Chárová ( 60.min K�ivancová ), 
Velíšková, Humpálová, Ra�áková, Šebková, Vajsová - Nagyová 

Zápas kdy proti sob� nastoupili sestry, vyšel lépe pro Blatenskou hrá�ku, ale p�ed zápasem nebylo 
v�bec jasné, který tým si odnese vítezství. Domácí hrá�ky rozjeté v jarní sezon� na výbornou, 
posílený a zm�na trenérky jim p�ináší ovoce. Ale Blatenské hrá�ky, které se perou s velkou 
marodkou, necht�li jen odevzdan� dát body, navíc te�, kdy je samy pot�ebují. 
A bylo to vid�t na h�e Blatenských, šly do zápasu s tím, že cht�jí vyhrát a udržet šnace na boj o 
1.místo v tabulce. Za�alo se teda opatrn� na obuch stranách, ale mírná p�evaha byla znát na 
kopa�kách Blatné. Možná že i blatenské domácí hrá�ky p�ekvapili a Braník je podcenil. V 10.min 
se krásn� pod b�evno trefila mla�ounká Šebková. Braník se samoz�ejm� nevzdával. Posila Braníku 
Kladrubská prohán�la obranu velmi nebezpe�n�, našt�stí bylo více šancí na kopa�kách Blatné. Hrál 



se velice rychlý a kombina�ní fotbal, který m�l vyvrcholení ve 30min.kdy další gól Blatné vst�elila 
agilní Humpálová. Do konce polo�asu mohla Blatná své vedení navýšit, ale domácí branká�ka byla 
proti. 

Po polo�ase hra byla v podobném tempu, zkušená hrá�ka Ra�áková i s nedávno zlomenou rukou si 
na st�edu zálohy v�d�la rady a rozdávala p�esné balony a i p�es malou chybu domácí gólmanky se 
povedlo Vajsová protla�it balón do sít�. I když byl zápas tém�� rozhodnut, Braník nic nevzdával, 
našt�stí Blatenská gólmanka vychytala samostatný nájezd Kladrubské kdy zkušen� vy�apala balón 
jako Petr �ech. Blatenská obrana se nenudila, ale zvládla to na výbornou a gól neinkasovala a tak 
utkání skon�ilo výhrou blatenských hrá�ek, které si v p�íštím kole rozdají s Kaplicí o první místo 
doma na Blatenském trávníku. 

Jan Klásek (trenér fotbalistek Blatné):Holky musím pochválit, ale až když jim te�e do bot se 
za�nou snažit a v zápasech, kde by m�ly p�evahovat dostávám infarktové stavy. Sem rád, že i p�es 
ztrátu hrá�ek hrajeme jako team a v��ím ve vít�zný konec. 

�lánek p�ipravila Martina Honnerová 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.kolo 

Boj o 1.místo v tabulce stále pokra�uje. 

Blatná – Mo�ina 8:0 ( 5:0 ) 
Branky: Ra�áková 5, Rumpálová 2, Vajsová. 
Blatná:Valí�ková – Kozáková, Honnerová, Tvrdá, Chárová ( 70.min Nagyová ) – Prokešová ( 
65.min Vajsová), Humpálová, Ra�áková, Šebková, - Tomanová ( 45.min Klásková ),     Velíšková 
V sobotním utkání hostily hrá�ky Blatné tým Mo�iny. Blate�a�ky šly do zápasu s jasným célem, co 
nejd�íve dát gól a tím dát jistý klid na domácí stanu a to se jim také povedlo, hned v 7.min, kdy 
vyzkoušela pozornost hostující gólmanky Ra�áková a nachytala ji na švestkách 1:0. Tato hrá�ka 
p�idala do konce polo�asu ješt� hattrick a polo�asový výsledek zakon�ila ve 43.min gólem 
Humpálová 5:0. 
V druhém polo�ase byla hra podobná jako v tom prvním, mí� z�stával na polovin� hostujících, jen 
málokdy se dostaly hrá�ky Mo�iny do brejku, který vždy zlikvidovala pozorná obrana domácích. 
V druhém polo�ase se domácí trefily ješt� 3x a to zásluhou Ra�ákové, Vajsové a Humpálové. 
Tento zápas hrá�ky Blatné zvládly na jedni�ku, ale již v sobotu 27.5. mí�í na horkou pražskou p�du 
ABC Braník, který v jarní sout�ži ztratil body pouze jednou. Pokud cht�jí hrá�ky Blatné usp�t, musí 
i nadále hrát pozorný a kombina�ní fotbal, jelikož poslední 2 kola je �ekají t�cí soupe�, již 
zmi�ovaný Braník a p�edevším Kaplice. 

Jan Klásek, trenér : toto utkání holky zvládly dob�e, i když branek mohlo být více. Ale hlavní je, 
že jsme žádný gól nedostaly.Te� nás �ekají 2 d�ležitá utkání, které bychom rádi vyhrály a proto se 
musíme soust�edit na kombina�ní fotbal a p�edevším se vyvarovat zbyte�ných chyb v rozehrávce a 
obran�. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
19.kolo 

Pavlíkov - Blatná  3:1 (1:1) 
Branka:Humpálová 
Jan Klásek (trenér fotbalistek Blatné): „A�koliv blatenské holky hrály dob�e a bojovn�, chyb�lo 
jim více št�stí a op�t se potvrdilo pravidlo nedáš – dostaneš.“ 



Bohužel pro Jiho�ešky p�išla chyba, kdy p�edstoperka Honnerová faulovala domácí hrá�ku, od níž 
se mí� dostal k volné spoluhrá�ce. Rozhod�í ponechal výhodu, domácí hrá�ka p�í šla šla sama na 
branku a svou šanci prom�nila - 1:0. Na �asomí�e ubývalo minut a ve 37. min, se krásn� uvolnila 
Velíšková. Poslala mí� do vápna, kde odražený mí� uklidila do sít� Humpálová . Za stavu 1:1 se 
odcházelo do šaten.  

Hra v druhém polo�ase byla tém�� stejná jako v prvním. P�kný fotbal ale plno faul�, které rozhod�í 
pískal pouze na jednu stranu, a tak po nesmyslné ruce odpískal rozhod�í p�ímý kop. Mí� se odrazil 
od postavené zdi, k odraženému mí�i dob�hla bohužel jen domácí úto�nice a jinak výborn�
chytající gólmanka Blatenských byla bezmocná - 2:1.  

 Blate�a�ky se nevzdávaly a všechny své síly zam��ily na útok. V 70. min m�la na kopa�kách 
vyrovnání Klásková, ale bohužel st�ílela pouze do domácí gólmanky. Další šance p�išla o deset 
minut pozd�ji, kdy byla ve vápn� faulovaná Vajsová, ale dle rozhodnutí rozhod�ího byl faul p�ed 
vápnem a na�ídil pouze nep�ímý kop.  

 V 90. min však blatenské nad�je zhasly úpln�. Na pravé stran� se uvolnila domácí hrá�ka a i p�es 
vynikající výkon gólmanky Valí�kové zakon�ila stav utkání na 3:1. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
18.kolo 

Blatná – Holoubkov 2:1 (1:1) 
Branka: Swieto�ová, Humpalová 
ŽK: (74. Honnerová, 78. Kozáková)  
Blatná: Valí�ková – Swieto�ová, Honnerová, Kozáková, Chárová (46. Tvrdá) – Velíšková, 
Humpálová, Štychová, Šebková – Prokešová (Klásková), Vajsová 

Do zápasu vkro�ily domácí hrá�ky v ostrém tempu a hned v 1. minut� ohrozila branku hostí 
Velíšková z p�ímého kopu, který skon�il v rukou gólmanky.  

 Úsp�šn�jší byla Swieto�ová ve 14 minut�, kdy instinktivním zákrokem obránce nakopla mí� na 
p�lce, ten let�n obloukem p�es soupe�ovu polovinu, olízl prsty vytažené branká�ky a zapadl do 
brány 1:0.  

 Host�m se toto skóre moc nelíbilo a cht�li jej v záp�tí upravit, mí� ovšem skon�il u Valí�kové. 
Domácí branku se snažili soupe�ky ohrozit ješt� dvakrát, jejich pokusy byly ovšem marné. Ve 45. 
minut� byly blatenské fotbalistky myšlenkami z�ejm� už v šatn� a p�es chybující obranu 
postupovala úto�nice Holoubkova sama na bránu a na druhý pokus p�ekovala Valí�kovou a 
srovnala skóre na 1:1.  

 Do druhého polo�asu se tedy nastupovalo za nerozhodného stavu a na obou týmech bylo vid�t, že 
cht�jí jít ze h�išt� se t�emi body. Na podívanou p�kný fotbal byl najednou plný energie.  

 Za�átek se odehrával v režii Blatné. Ve 47. minut� byla za vápnem oškliv� faulovaná Humpálová a 
k p�ímému kopu se postavila Velíšková, která trefila b�evno. V 58. minut� se projevila úto�ná 
povaha p�edstoperky Honnerové, která bohužel mí�ila mimo bránu, stejn� jako o chvilku pozd�ji 
st�ílející Šebková.  



 V 66. minut� zatrnulo domácím, kdy se na bránu neohrožen� �ítila hostující úto�nice, ta našt�stí 
trefila dob�e postavenou Valí�kovou. Heslo nedáš, dostaneš se naplnilo o minutu pozd�ji, kdy se po 
faulu k mí�i postavila Velíšková, p�ed bránou našla Šebkovou, ta poslala zp�tnou p�ihrávku 
Humpálové, která prudkou st�elu umístila mezi ty�e – 2:1.  

 V 71. minut� se do šance dostala Klásková, která si nab�hla na roh Velíškové, její st�ela však 
skon�ila v zámezí. Výsledek m�la možnost upravit v 77. minut� Vajsová, která postupovala sama 
na bránu, ale trestuhodn� šanci zahodila.  

 Aktivní domácí hrá�ky se dostaly do šancí ješt� n�kolikrát, ale všechny kon�ily mimo bránu, 
nezapomn�ly ani na vlastní branká�ku a dávali možnosti i soupe��m prov��it schopnosti Valí�kové. 
Skóre už do konce zápasu nikdo neupravil a blatenské fotbalistky si mohly op�t zak�i�et své vít�zné 
pok�iky.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
17.kolo 

Dukla JM  -  Blatná    0:2  (0:1) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16.kolo 

Vonoklasy - Blatná 0:2 (0:1) 
Datum:21.dubna 2012,10:30 
Branky: Vajsová,Humpálová 
Sestava:  

Jan Klásek,trenér:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15.kolo 

Blatná – Horní B�íza  2:2  (0:0) 
Datum:14.dubna 2012,15:30 
Branky:  
Sestava:  

Jan Klásek,trenér:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14.kolo  odehráno ve �tvrtek 19.4. 

P�íkosice -  Blatná  0:5 (0:2) 
Datum:19.dubna 2012,17:30 
Branky: Vajsová 3,Humpálová ,Prokešová, 
Sestava: Valí�ková - Braunová, Chárová , Honnerová, Kozáková – Šebková,Štychová, Prokešová, 
Velíšková- Humpálová   Vajsová  St�ídání:Tvrdá,Kinkorová,Swieto�ová



Jan Klásek,trenér: P�i skóre 0:1 nakoply soupe�ky dvakrát ty� a za stavu 0:2 chytila Valí�ková 
penaltu.Po tomto tlaku Blatná zvýšila a ovládla h�išt�. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13.kolo 

Blatná – �áblice 6:0 
Datum:31.b�ezna 2012,15:00 
Branky:  
Sestava:  

Jan Klásek,trenér

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12.kolo 

Zlíchov B – Blatná  4:3  (3:1) 
Datum:24.b�ezna 2012,15:00 
Branky:  
Sestava:  

Jan Klásek,trenér

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PODZIM 2011 

11.kolo 

FK Spartak Kaplice – Blatná  4:3  (3:1) 
Datum:6.listopadu 2011,10:15 
Branky: Štychvá,Ra�áková 2x 
Sestava: Valí�ek - Hel�a, Nik�a (25. Ver�a), Míša, Mahony - Mon�a, Pa�i, Zajda, Vajska - Coolna, 
Petra
Jan Klásek,trenér:První minuta 1:0,17´´  2:0,25´´  3:0,30´´  1:3,62´´ 2:3,85´´ 3:3.V  93´´ 
vymyšlený faul a následn� 4:3.Nezasloužená prohra. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10.kolo 

Blatná - ABC Bráník 7:0 (5:0)  
Datum:29 �íjna 2011, 13:30
Branky: Hel�a 2x, Pa�i 2x, Coolna, Zajda, Mon�a 
Sestava: Valí�ek - Terka, Nik�a, Míša, Mahony (80. Ivana) - Mon�a (80. Mája), Pa�i, Zajda, 
Vajska (70. Ver�a) - Coolna (55. Klára), Hel�a 



9.kolo 

Baník Mo�ina – Blatná 0:16 
Datum:22.�íjna 2011 , 12:30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8.kolo 

Blatná - Pavlíkov 4:0 (3:0) 
Datum: 15.�íjna 2011 , 15:00
Branky: Danielová, Štychová, Humpálová, Ra�áková.  
Blatná: Valí�ková - Braunová, Tvrdá (Chárová), Honnerová, Ondrášková - Mlí�ková, Štychová, 
Danielová, Humpálová (Teklberry) - Velíšková (Vajsová), Ra�áková (Šebková). 
Ploutev  (Blatná ženy) V dalším mistrovském utkání p�ivítaly blatenské hrá�ky sokyn� z 
Pavlíkova, které jim nep�íjemn� dýchaly na záda v tabulce. Dal se o�ekávat boj o každý metr h�išt�
a o každý balon. A to se také potvrdilo, od první minuty se hrál kvalitní fotbal. 
   I proto první gól domácích na sebe nenechal dlouho �ekat, to když se levou nohou tém�� do 
šibenice trefila Danielová – 1:0. Za n�kolik málo minut p�idala druhý gól utkání Štychová, která 
mí� umístila p�esn� k ty�i, a tím nedala gólmance hostí šanci – 2:0. Tento gól p�inesl klid na 
kopa�ky domácích. Do konce prvního polo�asu se m�nilo skóre ješt� jednou, a to když p�esn� po 
rohu mí�ila Humpálová - 3:0.  
 Do druhého polo�asu šly domácí hrá�ky s cílem vybojovat vít�zství, a to se jim také da�ilo i když 
p�ibývalo faul� ze strany host�. Domácí se tím ale nenechaly vyprovokovat a hrály po�ád férový 
fotbal. Hostující hrá�ky si vytvo�ily jedinou gólovou šanci, a to po standardní situaci, kdy nast�elily 
ty�. A to bylo ze strany Pavlíkova krom faul� vše.  
 A tak p�išel �tvrtý a zárove� poslední gól utkání , to když Ra�áková nasadila gólmance Pavlíkova 
jesli�ky - 4:0. Blatná se zasloužen� radovala z cených bod� a vít�zství, které jim pomohlo udržet 
první místo v tabulce práv� p�ed svými víkendovými soupe�kami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.kolo 

Holoubkov - Blatná 2:4 ( 1:2 ) 
Datum: 9.�íjna 2011 , 13:00
Branky: Humpálová 2x,Ra�áková, Velíšková 
Blatná: Valí�ková, - Tvrdá, Braunová, Honnerová, Chárová - Ra�áková ( Vajsová 80.min), 
Danielová, Štychová, Mlí�ková, - Humpálová, Velíšková ( 70.min Šebková ) 
Ploutev  (Blatná ženy) V dalším mistrovském utkání zajížd�ly hrá�ky Blatné na horkou p�du 
favorizovaného Holoubkova. Role favorita se potvrdila hned o prvních minut, kdy tlak 
holoubkovských byl opravdu silný. Po chvíli se hra p�elévala ze strany na stranu a šance p�icházely 
na obouch stranách, ale efektivn�jší v útoku byl Holoubkov, který p�esnou st�elou otev�el skóre 
utkání 1:0. Kdo by si myslel, že tento gól hrá�ky z Blatné zlomí pletl se, ba naopak. Blatná za�ala 
hrát kombina�ní fotbal a to p�ineslo vyrovnávací gól, který do branky dovezla hrá�ka Humpálová 
1:1. I na dále bylo tempo hry velice ostré a ob� mužstva makala. P�ed koncem polo�asu so dostala k 
mí�i hostující hrá�ka Mlí�ková, která naservírovala gólovou p�ihrávku Ra�ákové a ta mí�ila p�esn�
1:2, tak skon�il i první polo�as. 
V druhém polo�ase se nepolevilo ani na jedné stran� a hrál se kvalitní fotbal. Hostující hrá�ky 
zahrávaly rohový kop, který do branky uklidila Velíšková 1:3. Domácí za�aly zvyšovat tempo a po 
standartní situaci, kdy dle rozhod�ího hostující Mlí�ková faulovala na hranici pokutového území 
byla na�ízena penalta, kterou domácí prom�nily 2:3. I p�esto m�ly kone�né slovo hrá�ky z Blatné a 



to když sv�j druhý gól v zápase p�idala Humpálová a završila výlsedek 2:4. Blatná zde odehrála 
zatím sv�j nejlepší fotbalový výkon a zasloužen� si odvezla všechny 3body na jih. 
Jan Klásek,trenér: : Musím holky pochválit za hru, zatím nejlepší fotbal. Doufám, že nám tato 
fotbalová forma z�stane i do dalších zápas�. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.kolo 

Blatná - Dukla JM  2:0 (2:0) 
Datum: 1.�íjna 2011,  15:30
Branky: Klásková a Velíšková 
Blatná:Valí�ková - Braunová, Prokešová, Tvrdá, Honnerová - Mlí�ková, Štychová, Humpálová, 
Šebková, - Velíšková, Klásková 
Ploutev  (Blatná ženy)
První  minuta utkání p�inesla domácím radost a to když hrá�ka Klásková p�elobovala hostující 
gólmanku 1:0. Rychlý gól znamenal uklidn�ní v �adách Blatné, která se pokoušela i na dále úto�it, 
to se jí zúro�ilo ve 14min. kdy se prosadila Velíšková 2:0. To jakoby domácím hrá�kám sta�ilo, hra 
se kouskovala a neda�ilo se zakon�it. Proto z�stal polo�asový výsledek 2:0. 
Do druhého polo�asu vlétla Blatné v plném tempu, ale bohužel branka hostující gólmanky byla pro 
domácí zakletá. Jasné gólové šance neprom�nila Velíšková ani Klásková a tak zápas skon�il 2:0. 
Jan Klásek,trenér: Se zápasem nemohu být spokojen, musíme prom��ovat jasné gólové šance!. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.kolo 

  

Blatná  -Vonoklasy  2:0 (0:0) 

Datum: 18.zá�í 2011  ,10:30 hod. 
Branky: Šebková, Ra�áková 
Blatná: Valí�ková, – Braunová, Honnerová, Prokešová, Chárová ( Hanzlíková ), – Mlí�ková, 
Ra�áková, Štychová, Vajsová ( Klásková ), – Humpálová, Velíšková ( Šebková ) 
Ploutev  (Blatná ženy) V dalším mistrovském utkání Blatná p�ivítala na svém h�išti nová�ka 
sout�že Vonoklasy, kterým pat�í v tabulce 9.místo. Po p�edchozím zápase, kdy Blatná deklasovala 
Horní B�ízu 17:0 nikdo nepochyboval nad hladkým pr�b�hem zápasu. 
Opak byl, ale pravdou. Hostující hrá�ky vlétly na h�išt� s chutí a cht�ly Blatenským fotbalistkám 
ušt�d�id tvrdou lekci z pasivity. Jakoby blate�a�ky �ekaly, že góly p�ijdou sami. Po 10min se Blatná 
vzchopila a za�la hrát, vytvo�ila slibné a jasné gólové šance, ale bohužel do branky se jim mí�
dopravit nepoda�ilo a tak byl polo�asový výsledek 0:0. 
O p�estávce si v kabin� vzal slovo trenér a bylo znát veliké nap�tí, které panovalo v kabinách. Do 
druhé p�le nasko�ily domácí v plné polní a za�ly kombinovat, ale ani to jim ke gólu nepomohlo. 
Hra se odehrávala p�edevším na polovin� soupe�e a ve st�edu h�išt�. 
Po necelých 20min se k zakon�ení dostala nová posila Blatné Klára Šebková a s klidnou hlavou 
uklidila mí� do sít� Vonoklas. I na dále docházelo k obst�elování branky host� a to p�ineslo i druhý 
gól utkání a to když se trefila Ra�áková. Šancí m�la Blatná nespo�et, ale žádná neskon�ila v brance. 
A jak se �íká: nedáš dostaneš, tak to z�stalo i v p�ípad� Blatné pravidlem. Po te�ované st�ele domácí 
hrá�kou p�ekonala hrá�ka Vonoklas domácí branká�ku a stav se zm�nil na 2:1. Tento stav z�stal do 
konce utkání. 



Jan Klásek,trenér : Op�t jsme neprom�nili jasné gólové šance, což nás mohlo stát vít�zství a 3 
body. 

4.kolo 

Horní B�íza – Blatná  0:17 (0:7) 

Datum: 18.zá�í 2011  ,10:30 hod.
Branka: Danielová 6,Ra�áková4,Štychová4,Humpálová,Ondrášková,Velíšková
Blatná: Valí�ková, - Braunová, Ondrášková, Honnerová(60.Chárová), Tvrdá(46.Hanzlíková), 
Mlí�ková, Danielová , Štychová, Ra�áková , Velíšková (46.Vajsová), Humpálová(60.Klásková) 
Ploutev  (Blatná ženy) Ve 4.kole sout�že zajížd�ly hrá�ky Blatné na p�du Horní B�ízy. Od prvních 
minut bylo na h�išti znát,kdo tento duel povede. Už ve 4.minut� p�išel první gól Blatenských, který 
jim p�inesl pot�ebný klid na kopa�ky a mohl za�ít brankostroj. Do polo�asu p�išlo dalších 6gól�, a 
tak se šlo do kabin za stavu 0:7. Do druhé p�le nasko�ila d�v�ata z lavi�ky Blatné, ten kdo by si 
myslel, že tím tlak Blatné poklesl spletl se, v druhé polovin� utkání p�išlo branek 10.
Jan Klásek,trenér : Jsem spokojen s p�edvedenou hrou a snad se nám kone�n� povedlo protrhnout 
sm�lu v prom��ování gólových šancí. 

�

3.kolo 

Blatná - P�íkosice  3:0 (2:0) 

Datum: 10.zá�í 2011  ,17:00 hod.
Branka: Ra�áková, Velíšková, Ondrášková
Blatná: Valí�ková, - Braunová, Ondrášková, Honnerová, Tvrdá, - Prokešová ( Vajsová ), 
Danielová ( Kinkorová), Štychová, Ra�áková (K�ivancová), Velíšková ( Klásková), Humpálová 
Ploutev  (Blatná ženy) 
V dalším podzimním utkání hostila Blatná hrá�ky z P�íkosic, které úto�í na p�ední p�í�ky tabulky. 
Od prvních minut, bylo znát obrovské nasazení hostujících hrá�ek a jen z�ídka kdy se poda�ilo 
domácí Blatné odvrátit brejky. Ale domácí nepolevovaly a hrály s nasazením jím vlastním a to 
p�ineslo první branku utkání, kterou vst�elila Ra�áková po p�esné p�ihrávce od Ondráškové. Jakoby 
se tím hra ze strany Blatné uklidnila a za�aly si tvo�it šance i domácí. Hra se p�elévala z jedné 
poloviny na druhou a brzy byla znát únava hostujících hrá�ek, kterou využila Velíšková a p�esnou 
st�elou k ty�i uzav�ela polo�asový výsledek na 2:0. 
V druhém polo�ase tlak domácích sílil, ale branky nep�icházely a toho cht�ly využít hostující 
hrá�ky P�íkosic, kterým po nedorozum�ní  šanci naservírovala domácí obrana, se št�stím 
neinkasovaly. A tak 3 gól domácích p�idala Ondrášková a tím uzav�ela skóre zápasu. 

Jan Klásek,trenér : Musím holky pochválit,ale musíme zapracovat na obrané fázi a zlepšit 
koncovku. 

2.kolo 

�áblice - Blatná 0:3 (0:2)  
Datum: 3.Zá�í 2011  ,10.45 hod.
Branka: Humpálová, Velíšková a Danielová



Blatná:Valí�ková - Braunová, - Honnerová, Tvrdá, Prokešová, - Mlí�ková, Štychová, Danielová, 
Ra�áková, - Velíšková ( 50.min Klásková ), Humpálová 
Ploutev  (Blatná ženy) 
K druhéme mistrovskému utkání zajížd�la Blatná do Prahy, kde si na ní brousil zuby nová�ek 
sout�že �áblice, pro které to bylo zárove� i první domácí utkání, které slavnostn� zahájaliy místní 
mažoretky. 
Od prvních minut m�la p�evahu Blatná, která v 15min zásluhou Humpálové vyústila v branku 0:1. 
Na další gól se �ekalo pouhých 10min, kdy v 25.min st�ílela p�esn� Velíšková 0:2. A to jakoby 
Blatné sta�ilo, p�išlo spousty dalších šancích,ale bohužel neprom�n�ných a tak polo�asový stav 
z�stal 0:2. 
V druhém polo�ase se hrálo pouze na polovin� domácích �áblic, kde hrá�ky Blatné obst�elovaly 
branku domácí gólmanky. T�etí a zárove� poslední gól tohoto utkání vst�elila po p�ihrávce od 
Honnerové agilní Danielová a stav se m�nil na kone�ných 0:3.  

Jan Klásek,trenér : Op�t musím holkám vytknout neprom��ování gólových šancí. D�ležité 3 body 
do tabulky jsme si, ale p�ivezly a tak mohu být mírn� spokojen. Te� nás �ekají P�íkosice, kde by 
nás neprom��ování šancí mohlo velice mrzet. 

1.kolo 

Blatná  - Zlíchov B 
Datum:   27. srpna 2011,  17.00 hod.  
Branka:    
Blatná:  Valí�ková - Braunová, Honnerová ( Chárová 85.min), Tvrdá, Prokešová, - Ra�áková, 
Danielová, Štychová, Mlí�ková, - Velíšková ( Tomanová 70.min), Humpálová 

Ploutev  (Blatná ženy) 
V prvním mistrovském utkání jsme hostily pražský tým Zlíchov B. V prvním polo�ase jsme se ujaly 
vedení 2: 0 zásluhou Danielové a Štychové, které zakon�ovaly hlavou po rohovém kopu. 
V polo�ase druhém jsme polevily a tím dovoliliy snížení stavu na 2:1. Po té jsme se tla�ily p�ed 
branku zlíchovských, ale bohužel jsme neprom�nily jasné gólové šance, kterých bylo nespo�et. V 
poslední 10minutovce se prosadila agilní Humpálová a p�idala 2 góly. 


